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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Nazir, (1998) 

penelitian deskriptif ini bertujan untuk menggambarkan serta mendeskripsikan 

kelimpahan dan keanekaragam kupu-kupu di kawasan Gunung Galunggung, Jawa 

Barat secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena dikawasan tersebut. Deskripsi atau gambaran yang akan 

dibuat dalam penelitian ini adalah kelimpahan dan keanekaragaman kupu-kupu di 

kawasan Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. 

 

B. Desain Penelitian 

Penelitian ini diawali dengan melakukan pra penelitian yang mencangkup 

studi literatur dan survey pendahuluan. Pada tahap studi literatur, dipelajari seluk-

beluk tentang kupu-kupu baik itu seputar ekologi kupu-kupu maupun pengenalan 

mendalam jenis-jenis kupu-kupu. Dalam survey pendahuluan ini dilakukan 

pengamatan awal terkait kondisi lokasi penelitian supaya dapat memperkirakan 

tempat yang cukup representatif untuk melakukan penelitian. Pra penelitian ini 

bertujuan untuk melakukan penelitian secara tepat dan efektif. Pada pra penelitian 

ini, kawasan Gunung Galunggung dibagi menjadi tiga lokasi utama yaitu Hutan 

Campuran (HC), Hutan Pinus (HP) dan Daerah Puncak (P) supaya mencakup dan 

mewakili kawasan Gunung Galunggung tersebut. 

Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pengambilan data 

penelitian. Pengambilan sampel ini digunakan dalam upaya memperoleh data 

tentang fenomena atau masalah yang diteliti memerlukan sumber data yang 

memiliki kualifikasi spesifik atau kriteria khusus dengan metode pencuplikan 

(Singarimbun,1989) yaitu melihat kelimpahan dan keanekaragaman kupu-kupu 

diseluruh kawasan Gunung Galunggung. Sedangkan teknik pengambilan sampel 
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penelitian ini digunakan Cruising sampling alias menjelajah setiap wilayah 

pengamatan (Michael,1984) sepanjang jalur pendakian Singaparna. 

 

Gambar 3.1. Bagan Proses Penelitian 

 

Penelitian ini juga mengadaptasi Active methods dengan cara Visual 

Ecounter Survey (yang kemudian disingkat VES), dimana peneliti secara aktif 

mencari kupu-kupu dan menghitung setiap kupu-kupu yang terlihat pada setiap 

perjumpaan (Susanto, 2006). Hal ini  bertujuan untuk melihat kelimpahan dan 

keanekaragam kupu-kupu di kawasan Gunung Galunggung, Jawa Barat. 

Pengambilan sampel dilakukan dari pukul 07.00-10.00 dan 15.00-17.00 

selama periode cuaca yang baik (tidak terjadi hujan dan angin kencang) metode 

ini cocok digunakan untuk sampling kupu-kupu dalam berbagai habitat (Estalita, 

2012). Pada jalur Cruising dilakukan pengambilan sampel dan pencatatan jumlah 

dari setiap inividu yang terlihat. 

 

C.   Populasi dan Sampel 

Populasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah semua jenis kupu-kupu 

yang terdapat dikawasan Gunung Galunggung, sedangkan sampel yang diamati 
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adalah individu dari kupu-kupu baik itu telur, larva, pupa atau kupu-kupu dewasa 

yang tercuplik di sepanjang jalur pengamatan. 

 

D.  Lokasi dan Tempat Penelitian  

1.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di Gunung Galunggung, Jawa Barat dengan 

batasan jalur pendakian Singaparna yang dimulai dari gerbang masuk kawasan 

Objek Wisata Gunung Galunggung, sampai ke bagian kawah Gunung 

Galunggung. 

 

 

 

 

Kawasan Gunung Galunggung ini terbagi menjadi tiga kawasan utama 

yaitu Hutan Campuran (HC), Hutan Pinus (HP) dan Daerah Puncak (P). Penelitian 

dilakukan disetiap daerah tersebut. Pemilihan wilayah ini dikarenakan perbedaan 

vegetasi yang tumbuh dimasing-masing zona, yang memungkinkan adanya 

perbedaan jenis kupu-kupu yang hidup didalamnya sehingga sebisa mungkin 

menggambarkan keseluruhan jenis kupu-kupu dikawasan Gunung Galunggung 

ini. 

2.  Waktu Penelitian 

 

 

Gambar 3.2. Kawasan Gunung Galunggung. 

(Sumber : www.googlemap.com) 
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Pengambilan data dilakukan sebanyak tujuh kali pengulangan dan 

dilakukan secara berkesinambungan selama bulan Juni 2014. Urutan waktu 

penelitian ini dilakukan dengan penghitungan cuaca (musim kemarau), karena 

keberadaan mayoritas kupu-kupu biasanya terdapat di musim kemarau. 

E.   Langkah-Langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian ini meliputi dua tahap yaitu tahap pra 

penelitian dan penelitian inti. 

1. Pra Penelitian 

a. Studi literatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini 

diantaranya mencoba melakukan pengambilan sampel di Kebun Botani 

UPI serta mengidentifikasi sampel kupu-kupu tersebut dengan buku 

identifikasi yang tersedia. 

b. Pembuatan proposal penelitian. 

c. Dilakukan seminar proposal. 

d. Dibuat surat izin penelitian. 

e. Studi lapangan, dilakukan pengamatan rona lingkungan dan dilakukan 

pemetaan kondisi Gunung Galunggung secara Purposive sampling melalui 

survey di lokasi penelitian. 

f. Dilakukan wawancara dengan petugas maupun penduduk setempat. 

g. Ditentukan lokasi penelitian dan koordinat-koordinat utama yang akan 

diplot. 

h. Pemetaan (mapping) ke dalam peta digital. 

i. Pengukuran faktor abiotik sebagai data awal dan pengambilan contoh 

sampel. 

 

2. Penelitian 

Penelitian dilakukan di berbagai tipe habitat yang terdapat di Gunung 

Galunggung. 

Berikut tahapan penelitian : 

a. Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian. 
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b. Dilakukan pengukuran panjang, jarak dan penentuan plot pengamatan. 

c. Dilakukan pengambilan sampel menggunakan metode pencuplikan 

Cruising sampling dan mengadaptasi metode Visual Ecounter Survey 

(VES) pada area yang telah ditentukan yaitu sepanjang jalur pendakian 

Singaparna yang melewati tiga kawasan yaitu Hutan Campuran (HC), 

Hutan Pinus (HP) dan daerah puncak (P). 

d. Pengambilan sampel dilakukan sekitar pukul 08.00–11.00 WIB dan 13.00-

16.00 WIB serta dilakukan penanganan spesimen berdasarkan Muray 

(1991) dan Peggie (2014). 

e. Pengukuran faktor klimatik seperti suhu udara, intensitas cahaya, 

kelembaban udara, dan kecepatan angin sebanyak tiga kali pengulangan 

setiap pengamatan dan diulangi setiap dua jam sekali sebagai data 

penunjang dalam penelitian. 

f. Dihitung jumlah Lepidoptera yang tertangkap, kemudian sampel 

dimasukkan ke dalam kertas wajik dan memberi label yang berisi nama 

spesies, waktu ditemukan dan tempat ditemukan. 

g. Sampel yang diawetkan merupakan contoh dari setiap spesies yang ada, 

masing-masing spesies diambil sebanyak satu ekor untuk keperluan 

validasi dalam identifikasi. 

h. Dilakukan identifikasi hewan sampel yang ditemukan dengan tabel 

identifikasi sesuai dengan literatur buku seperti Fleming (1974), Pinratana 

(1974), Tsukada (1982), Tsukada (1982), Tsukada (1982), Tsukada 

(1985), Suki (1991), Landman (2001), Peggie (2006), dan Peggie (2011) 

serta literatur lain yang relevan di Laboratorium Struktur Hewan FPMIPA 

UPI. Sampel yang belum dapat diidentifikasi dibawa ke Balitbang Zoologi 

Puslitbang Biologi LIPI Cibinong, Jawa Barat untuk dibandingkan dengan 

koleksi yang terdapat disana. 

Pengambilan sampel dilakukan sepanjang jalur pendakian Singaparna, 

dimulai dari pintu masuk kawasan wisata Gunung Galunggung sampai ke daerah 

puncak. Pintu masuk kawasan wisata ini berada pada ketinggian 700-800 mdpl. 
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Pada zona ini terdapat hutan campuran yang diplot sebagai wilayah pengamatan 

pertama. Hutan Campuran (HC) ini banyak ditumbuhi oleh tanaman dari marga 

Caliandra, Passiflora, Melastoma, Ipomoea, Citrus (terdapat beberapa titik yang 

dijadikan kebun Citrus), Aristolochiae ditambah beberapa tanaman semak dari 

suku Asteraceae, Fabaceae dan herba dari suku Brassicaceae dan Amaranthaceae 

serta beberapa rumput dari suku Poaceae dan Cyperaceae.  

 Pada wilayah HC penelitian dilakukan menyusuri jalan setapak sejauh 1,5 

km dengan lebar wilayah pengamatan lima meter ke arah kanan dan lima meter ke 

arah kiri. Selain itu terdapat beberapa line yang sengaja dibuat melintang tegak 

lurus dengan jalan utama sepanjang duapuluh lima meter ke arah kanan dan 

duapuluh lima meter ke arah kiri sebanyak tiga line dengan jarak antar line yaitu 

50 meter. 

 Wilayah pengamatan kedua yaitu Hutan Pinus (HP). Karakteristik HP 

yang khas yaitu hanya ditumbuhi sedikit jenis tanaman. Tanaman pinus (Pinus 

mercusii) mendominasi wilayah ini dengan tanaman kaliandra (Calliandra sp.) 

tersebar dibeberapa lokasi. Selain itu tanaman herba seperti pacar air (Impatiens 

sp.) yang tumbuh pada serasah. Pada saat pengambilan data metode yang 

digunakan hampir sama dengan metode di Hutan Campuran. Namun ukuran lebar 

jalur hanya dua meter ke arah kanan dan dua meter ke arah kiri dan panjang 

jalurpun tak lebih dari 200 meter. Hal ini disebabkan sedikitnya ruang untuk 

bergerak. Hutan pinus ini berada di ketinggian sekitar 810-850 mdpl sedangkan 

line yang dibuat tegak lurus hanya sepanjang sepuluh meter kearah kanan dan 10 

meter kearah kiri. 

 Tempat selanjutnya yaitu daerah Puncak (P). Pada kawasan ini khas sekali 

gradasi perubahan vegetasi yang semula hutan pinus kemudian berangsur 

digantikan tanaman paku tihang (Cyathea sp.), paku kawat (Lycopodium sp.) dan 

tanaman paku lainnya seperti marga Neprolepis dan Sellaginella, serta beberapa 

rumput dari suku Poaceae. Pada kawasan puncak jalur pengamatan hanya bisa 

dilakukan melewati anak tangga sebanyak 620 buah dan jalur turun menuju 

kawah menyusuri lereng berbatu. Hal ini disebabkan karena medan yang curam 
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dan hanya dapat diakses melalui jalur tersebut. Kawasan puncak ini berada pada 

ketinggian 850mdpl-980mdpl sedangkan puncak utama Gunung Galunggung 

(2168mdpl) dapat diakses melalui jalur Talaga Bodas Kab.Garut dan memakan 

waktu perjalanan selama empat hari melewati jalur yang rumit dan jarang sekali 

orang menuju kesana (wawancara dengan Dishut Galunggung). Hal inilah yang 

menjadi pertimbangan penelitian yang dilakukan melalui jalur pendakian 

Singaparna dimana faktor keselamatan yang menjadi pakem utama. 

 Pada setiap wilayah pengamatan dilakukan pengambilan data faktor 

abiotik berupa data-data klimatik untuk menggambarkan kondisi dimasing-masing 

wilayah. Pengambilan data klimatik dimulai pukul 08.00 WIB dan berselang 

setiap dua jam sekali sampai pukul 16.00 WIB dengan tiga kali pengulangan 

disetiap wilayah pengamatan. 

 

Gambar 3.3. Sketsa Pengambilan Plot di Gunung Galunggung 

 : Jalur pendakian 

 : Jalur transek 

3.  Analisis Data 

Data yang diperoleh selama penelitian diidentifikasi kemudian 

dianalisis keragaman dan kelimpahan antar genus dalam komunitas tersebut.  

a.  Identifikasi dan Determinasi Kupu-kupu 
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Kupu-kupu yang dicuplik lalu diidentifikasi dan dideterminasi 

menggunakan literatur di Laboratorium Struktur Hewan FPMIPA UPI dengan 

literatur buku seperti Fleming (1974), Pinratana (1974), Tsukada (1982), Tsukada 

(1982), Tsukada (1982), Tsukada (1985), Suki (1991), Landman (2001), Peggie 

(2006), dan Peggie (2011). Sampel yang belum dapat diidentifikasi dibawa ke 

Balitbang Zoologi Puslitbang Biologi LIPI Cibinong, Jawa Barat untuk 

dibandingkan dengan koleksi yang terdapat disana. 

 

 

b.  Penghitungan  

Data disajikan secara kuantitatif dengan parameter kelimpahan, Indeks 

Keanekaragaman Spesies (H), dan Indeks Kemerataan Spesies (E). 

Indeks Keanekaragaman spesies (H) dihitung dengan menggunakan 

rumus Shannon-Wiener (Odum, 1993), yaitu: 

(H’) = – Σ  (pi) . (ln pi) 

Dimana:  

 H’ = Indeks Keanekaragaman spesies 

 pi = ni/N 

 pi = Proporsi nilai ke-i 

 ni = Jumlah individu spesies ke-i 

 N = Jumlah individu semua spesies 

Dengan kriteria keanekaragaman (Odum, 1993) sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kriteria Keanekaragaman Jenis 

Kriteria: 

H’ < 1,0 Keragaman rendah, miskin, produktivitas sangat 

rendah sebagai indikasi adanya tekanan yang berat 

dan ekosistem tidak stabil 

1,0 < H’< 3,3 Keragaman sedang, produktivitas cukup, kondisi 

ekosistem cukup seimbang, tekanan ekologis 
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sedang 

H’ > 3,3 Keragaman tinggi, stabilitas ekosistem mantap, 

produktivitas tinggi,tahan terhadap tekanan ekologis 

Keragaman tidak dapat terlepas dari kemerataan (evenness), yang dapat 

dihitung dengan formulasi Pielou (Odum,1993) yaitu :  

(E) = H’/ln S 

Dimana: 

 E  = Indeks kemerataan 

 H’  = Indeks keanekaragaman spesies 

 Ln S  = Jumlah spesies 

 

Dengan kriteria kemerataan (Odum,1993) yaitu: 

 

 

 

Tabel 3.2 Kriteria Kemerataan Jenis 

Indeks Kemerataan Penilaian 

Nilai E  < 0,3 Rendah 

Nilai E  0,3-0,6 Sedang 

Nilai E > 0,6 Tinggi 

 

F.   Alat dan Bahan untuk penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa alat supaya membantu dan 

memudahkan pengambilan data. Alat tersebut adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.3. Alat dan Bahan untuk penelitian 

No Nama Spesifikasi Fungsi 

1. Kertas 

papilot 

Kertas papilot digunting 

dengan ukuran 15x20 cm 

Wadah untuk menyimpan 

sampel 

2. Wadah Berbagai ukuran Untuk menyimpan barang 

3. Insectnet Insect net dengan 

panjang tungkai dua 

meter 

Untuk penangkap sampel 

4. Kamera Canon A2000 , 16 MP 

(megapixel) 

Sebagai alat dokumentasi 

sampel 
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5. Pinset Stainless Untuk menyortir sampel 

6. Anemometer Anemometer : Lutron 

AM-4200 (AC34031) 

Untuk menghitung 

kecepatan angin 

7. Luxmeter Light meter : Lutron, 

LX-1108 (Q444794) 

Untuk mengukur intensitas 

cahaya 

8. Termometer Alkohol : 100
0
 1/1 

0
C Untuk mengukur suhu 

udara. 

9. Hygrometer Hygrometer : Kenko Untuk mengukur 

kelembaban udara 

10. Altimeter Altimeter : 

(PT25.221.03.002BE) 

(6/6) 

Untuk mengukur ketinggian 

suatu wilayah 

11. Roll meter 50 meter, oranye Untuk mengukur luas area 

yang akan dijadikan tempat 

penelitian 

12. Rafia Berwarna cerah Untuk menandai wilayah 

pengamatan 

 

 

...Lanjutan tabel 3.3. 

No Nama Spesifikasi Fungsi 

13. GPS (Global 

Positioning 

System) 

GPS : GARMIN 

GPSMAP 76CSx 

Untuk mengetahui lokasi 

pengambilan sampel 

14. Suntikan  Max 10ml Untuk mengawetkan 

sampel kupu-kupu 

15. Alkohol 70% 100 ml. Untuk mengawetkan 

sampel kupu-kupu 

16. Tabel 

Identifikasi 

Tuskada (1982), Peggie 

(2010), Peggie (2008). 

Sebagai acuan dalam 

identifikasi kupu-kupu 

 


